
 

 

ANEXO III – QUADROS 

 

QUADRO 01 – Parâmetros Básicos de Parcelamento do Solo 

PARÂMETROS BÁSICOS DE PARCELAMENTO DO SOLO 

ZONA 

DIMENSÕES DE LOTE OU GLEBA DIMENSÕES MÁXIMAS DE QUADRA 

área mínima 

(m²) 

área máxima 

(m²)  

frente mínima 

(m) 

frente máxima 

(m) 

área máxima 

(m²)  

comprimento máximo 

da face de quadra 

(m) 

Zona de Proteção da Serra do 

Itaqui 
      

Zona de Restrição à Ocupação 500 10.000 10 Não Exigido 10.000 100 

Zona Predominantemente 

Industrial 
5.000 Não Exigido 40 Não Exigido Não Exigido Não Exigido 

Zona Empresarial Diversificada 1.000 25.000 20 100 25.000 100 

Zona de Urbanização Controlada 500 10.000 10 100 10.000 100 

Zona Urbana em Estruturação 140 10.000 7 100 10.000 100 

Zona Urbana Consolidada 140 10.000 7 100 10.000 100 

Zona Urbana Centro 250 10.000 10 100 10.000 100 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 1  
500 10.000 10 100 10.000 100 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 2  
500 10.000 10 100 10.000 100 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 3  
3.000 Não Exigido 15 100 Não Exigido 100 

Zona de Expansão Urbana 200 10.000 8 100 10.000 100 

Zona de Recuperação Urbana 500 5.000 10 100 10.000 100 

Zona de Contenção Urbana 500 10.000 10 Não Exigido 10.000 100 
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QUADRO 02 - Subcategorias e Tipologias do Uso Residencial  

SUBCATEGORIAS E TIPOLOGIAS DO USO R 

SUBCATEGORIAS TIPOLOGIAS 

R1 
Residencial 

Unifamiliar 

Uma unidade habitacional por imóvel, com acesso para a 

via pública oficial. 

R2 

Residencial 

Multifamiliar 

Horizontal 

R2.1 

Casas geminadas: conjunto de UH agrupadas 

horizontalmente no mesmo lote, todas com frente e 

acesso independente para a via oficial de 

circulação.  

R2.2 

Casas sobrepostas: duas UH agrupadas 

verticalmente no mesmo lote, com frente e acesso 

independente para a via oficial de circulação.  

R2.3 

Conjunto residencial horizontal: constituído por 

unidades autônomas destinadas à edificação (casas 

isoladas, geminadas ou sobrepostas, às quais 

correspondem frações ideais das áreas de uso 

comum), com acesso independente por via particular 

de circulação de veículos ou pedestres internas 

ao conjunto, vedado o acesso direto pela via 

oficial de circulação.  

R3 

Residencial 

Multifamiliar 

Vertical   

Edifícios de apartamentos e conjuntos residenciais 

verticais.  
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QUADRO 03 – Classificação das Atividades Comerciais e de Serviços 

(CS 1), compatíveis com o Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS CS.1 COMPATÍVEIS COM 

O USO R 

Grupo Atividade 

CS.1-1 

Comércio (varejista e atacadista) de abastecimento local com 

dimensão de até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área total 

construída e predominância de produtos alimentícios  

CS.1-2 
Comércio de alimentação de pequeno porte, com lotação de até 100 

(cem) lugares 

CS.1-3 

Comércio varejista diversificado de âmbito local: estabelecimentos 

de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não ao 

uso residencial  

CS.1-4 Comércio varejista e serviços de atendimento a animais de estimação 

CS.1-5 
Serviços pessoais: estabelecimentos destinados à prestação de 

serviços pessoais de âmbito local 

CS.1-6 

Serviços profissionais: estabelecimentos destinados à prestação de 

serviços de profissionais liberais, técnicos ou universitários ou 

de apoio ao uso residencial 

CS.1-7 Serviços técnicos de manutenção residencial e predial 

CS.1-8 

Serviços de saúde de pequeno porte: estabelecimentos de pequeno 

porte destinados ao atendimento à saúde da população, sem unidade 

de pronto atendimento médico 

CS.1-9 

Serviços de educação: estabelecimentos destinados ao ensino pré-

escolar ou à prestação de serviços de apoio aos estabelecimentos de 

ensino seriado e não seriado; 

CS.1-10 
Serviço público social de pequeno porte: equipamentos de pequeno 

porte relacionados à proteção social 

CS.1-11 

Serviços da administração e serviços públicos de pequeno porte não 

enquadrados como sociais, cuja instalação seja compatível com a 

vizinhança residencial 

CS.1-12 
Local de reunião ou de eventos de pequeno porte com lotação inferior 

a 100 (cem) pessoas. 

CS.1-13 
Local de culto de pequeno porte com lotação inferior a 100 (cem) 

pessoas na área interna à edificação destinada ao culto. 

CS.1-14 
Serviços de hospedagem ou moradia, tais como hotéis, apart-hoteis 

e pensões  

CS.1-15 

Espaços esportivos e de recreação e lazer, a exemplo de: clubes 

sociais, esportivos e similares; salões de dança; quadras ou salões 

de esportes; campo ou pista para prática esportiva; academias de 

ginástica e condicionamento físico.  

CS.1-16 
Espaços artísticos e culturais, tais como bibliotecas, arquivos e 

museus 

CS.1-17 
Associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter local, 

com lotação inferior a 100 (cem) pessoas 
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QUADRO 04 – Classificação das Atividades Comerciais e de serviços 

(CS 2), toleráveis pelo Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS CS.2 TOLERÁVEIS PELO 

USO R 

Grupo Atividade 

CS.2-1 Comércio (varejista e atacadista) de abastecimento de médio 

porte, com área total construída de mais de 500m² (quinhentos 

metros quadrados) até 2.000m² (dois mil metros quadrados) e 

predominância de produtos alimentícios. 

CS.2-2 Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais de 

100 (cem) e até 500 (quinhentos) lugares. 

CS.2-3 Comércio especializado (varejista e atacadista): shopping 

center, loja de departamentos ou magazines, comércio de veículos, 

comércio de máquinas, de materiais de construção, de madeira 

bruta, de artigos funerários, de instrumentos e materiais médico-

hospitalares, comércio atacadista de produtos em geral. 

CS.2-4 Comércio varejista e atacadista e serviços de atendimento a 

animais de estimação. 

CS.2-5 Oficinas: carpintarias, marcenarias, vidraçaria, oficinas 

gráficas, oficinas de serviços mecânicos, oficinas de reparação 

e manutenção de máquinas, oficinas de reparos em geral, inclusive 

postos de abastecimento de veículos.  

CS.2-6 Serviços de armazenamento e guarda de bens móveis, inclusive 

máquinas ou equipamentos, com até 5.000m² (cinco mil metros 

quadrados) de área total construída.  

CS.2-7 Central de armazenamento e distribuição de cargas com até 5.000m² 

(cinco mil metros quadrados) de área construída total. 

CS.2-8 Serviços de saúde de médio porte: estabelecimentos de médio porte 

destinados ao atendimento à saúde da população, com área 

construída computável menor que 7.500m² (sete mil e quinhentos 

metros quadrados); 

CS.2-9 Serviços de educação de médio porte: estabelecimentos de ensino 

seriado destinados ao ensino fundamental e médio da educação 

formal e a instituições de ensino superior com até 2.500m² (dois 

mil e quinhentos metros quadrados) de área construída computável 

destinada a salas de aula. 

CS.2-10 Estabelecimentos de ensino não seriado: estabelecimentos 

destinados ao ensino complementar, aos cursos 

profissionalizantes ou de aperfeiçoamento ou à educação informal 

em geral, com até 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados) de área construída computável destinada a salas de 

aula. 

CS.2-11 Serviço público social de médio porte: equipamentos de médio 

porte relacionados à proteção social 

CS.2-12 Serviços da administração e serviços públicos de médio porte não 

enquadrados como sociais, cuja instalação possa ser tolerada 

pela vizinhança residencial. 

CS.2-13 Local de reunião ou eventos de médio porte com lotação máxima 

entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) pessoas.  

CS.2-14 Local de culto de médio porte localizado na zona urbana com 

lotação máxima entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) pessoas na 

área interna à edificação destinada ao culto. 

CS.2-15 Motéis   

CS.2-16 Espaços de recreação e lazer, tais como: boliches; jogos de 

sinuca, bilhar e similares; jogos eletrônicos recreativos. 

CS.2-17 Espaços para exibições artísticas e culturais, tais como teatros 

e salas de espetáculos musicais e de dança. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS CS.2 TOLERÁVEIS PELO 

USO R 

Grupo Atividade 

CS.2-18 Associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter 

local, com lotação entre 100 (cem) e 500 (quinhentas) pessoas. 

CS.2-19 Edifícios-garagem. 
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QUADRO 05 – Classificação das Atividades Comerciais e de serviços 

(CS 3), incômodas ao Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS CS.3 INCÔMODAS AO USO 

R 

Grupo Atividade 

CS.3-1 
Comércio de abastecimento de grande porte, com dimensão superior a 

2.000m² (dois mil metros quadrados) de área total construída. 

CS.3-2 
Comércio de alimentação de grande porte, com lotação superior a 500 

(quinhentos) lugares, podendo ser associado a diversões. 

CS.3-3 
Separação, recuperação e reciclagem de materiais plásticos e 

metálicos (exceto alumínio). 

CS.3-4 

Serviços de armazenamento e guarda de bens móveis, inclusive 

máquinas ou equipamentos, garagem de ônibus e estacionamentos com 

até 200 vagas de automóvel. 

CS.3-5 Oficinas: serralherias, funilarias e lavanderias industriais.  

CS.3-6 

Central de armazenamento e distribuição de cargas com área 

construída total superior a 2.500m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados). 

CS.3-7 

Serviços de saúde de grande porte: estabelecimentos de grande porte 

destinados ao atendimento à saúde da população, com área construída 

computável igual ou superior a 7.500m² (sete mil e quinhentos metros 

quadrados). 

CS.3-8 

Serviços de educação de grande porte: estabelecimentos de grande 

porte destinados ao ensino englobando todas as suas modalidades, 

com mais de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) de 

área construída computável destinada a salas de aula. 

CS.3-9 

Serviço público social especial: equipamentos relacionados à 

proteção social que, pelo porte ou caráter especial da atividade, 

possam causar impactos ao seu entorno. 

CS.3-10 
Local de reunião ou evento de grande porte localizado na zona urbana 

com lotação superior a 500 (quinhentas) pessoas. 

CS.3-11 

Local de culto de grande porte localizado na zona urbana com lotação 

máxima superior a 500 (quinhentas) pessoas na área interna à 

edificação destinada ao culto.  

CS.3-12 
Associações comunitárias, culturais e esportivas de caráter 

regional, com lotação superior a 500 (quinhentas) pessoas 

CS.3-13 

Usos especiais: espaços, estabelecimentos ou instalações sujeitos 

a controle específico ou de valor estratégico para a segurança e 

serviços públicos. 
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QUADRO 06 – Classificação das Atividades Industriais (IND 1), 

compatíveis com o Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS IND.1 COMPATÍVEIS COM O USO R 

Grupo Atividade 

IND.1-1 Confecção de artigos de vestuário e acessórios: confecções que 

não utilizem processos de tingimento de fibras ou tecidos 

IND.1-2 Fabricação de produtos têxteis: indústrias sem operações de 

fiação, tecelagem, beneficiamento e tingimento de fibras 

têxteis ou tecidos 

IND.1-3 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas artesanais. 

IND.1-4 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas: estabelecimentos 

destinados à fabricação de produtos de padaria, confeitaria, 

pastelaria, rotisserie, dentre outros, com área construída 

computável de até 500m² (quinhentos metros quadrados), cujo 

potencial poluidor, em especial de odores, seja passível de 

controle tecnológico. 

IND.1-5 Fracionamento e engarrafamento de produtos alimentícios e 

bebidas: fracionamento e engarrafamento de vinho (comércio 

atacadista de bebidas); fracionamento e envase  de alimentos 

como azeitonas, frutas secas e similares; fabricação de pós-

alimentícios, produtos para infusão, fermentos e leveduras; 

micro-cervejaria. 

IND.1-6 Fabricação de artefatos de papel: indústrias potencialmente 

geradoras de ruídos e vibração compatíveis com o uso residencial 

IND.1-7 Fabricação de equipamentos de comunicações: indústrias cuja 

incomodidade esteja vinculada aos processos de montagem, não 

sendo processada qualquer operação de transformação de 

materiais 

IND.1-8 Fabricação de componentes eletrônicos, equipamentos 

transmissores de comunicação (peças e acessórios) e de 

aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de 

áudio e vídeo 

IND.1-9 Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 

informática: indústrias cuja incomodidade esteja vinculada aos 

processos de montagem, não sendo processada qualquer operação 

de transformação de materiais 

IND.1-10 Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos 

para automação industrial, cronômetros e relógios: indústrias 

cuja incomodidade esteja vinculada aos processos de montagem, 

não sendo processada qualquer operação de transformação de 

materiais 

IND.1-11 Aparelhamento de pedras e fabricação de produtos minerais não 

metálicos 

IND.1-12 indústrias de artefatos de couro, sem operações de curtimento 

IND.1-13 Fabricação de produtos de madeira, sem desdobramento 

IND.1-14 Edição, impressão e reprodução de gravações compatíveis com o 

uso residencial (não impeditivas ao Simples Nacional) 
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QUADRO 07 – Classificação das Atividades Industriais (IND 2), 

toleráveis pelo Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS IND.2 TOLERÁVEIS PELO USO R 

Grupo Atividade 

IND.2-1 Fabricação de produtos têxteis: estabelecimentos destinados ao 

beneficiamento e tecelagem de fibras têxteis, estamparia e 

texturização, alvejamento e tingimento de tecidos, dentre outros. 

IND.2-2 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas: estabelecimentos 

destinados à preparação de alimentos, conservas, produtos de 

cereais, bebidas, dentre outros. 

IND.2-3 Fabricação de produtos alimentícios e bebidas: estabelecimentos 

destinados à fabricação de produtos de padaria, confeitaria, 

pastelaria, rotisserie, dentre outros, com área construída 

computável superior a 500m² (quinhentos metros quadrados). 

IND.2-4 Fabricação de papel e produtos de papel: indústrias destinadas à 

fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão. 

IND.2-5 Fabricação de produtos de minerais não metálicos: 

estabelecimentos destinados à fabricação de vidro, artigos de 

vidro, artefatos de concreto, cimento e estuque, dentre outros. 

IND.2-6 Serrarias e fabricação de produtos de madeira com desdobramento, 

inclusive fabricação de móveis: indústrias com baixo potencial 

de poluição do meio ambiente, com área construída computável de 

até 1.000m² (mil metros quadrados), com geração de material 

particulado, emissão de ruídos e de incômodos ao uso residencial, 

passíveis de serem controlados. 

IND.2-7 Atividades de edição, impressão e reprodução de gravações 

potencialmente incômodas devido à emissão de odores, ruídos e 

vibração e eventualmente insalubres e com riscos de 

periculosidade em função do uso de solventes em operações de 

impressão, da emissão de poluentes atmosféricos e da manipulação 

de substâncias inflamáveis, passíveis de serem controlados. 

IND.2-8 Fabricação de produtos de plástico: estabelecimentos destinados 

à fabricação de laminados plásticos, artefatos diversos de 

material plástico, potencialmente geradores de emissão de odores, 

ruídos e efluentes líquidos, passíveis de tratamento. 

IND.2-9 Fabricação de produtos químicos: indústrias destinadas à 

fabricação de produtos químicos, que envolva processos e 

operações com potencial de insalubridade, periculosidade e 

incomodidade, passíveis de tratamento.  

IND.2-10 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores: 

indústrias de montagem que não envolva transformação de matéria-

prima. 

IND.2-11 Fabricação de artigos de borracha: estabelecimentos destinados à 

fabricação de fios de borracha, espuma de borracha, dentre outros, 

que não utilizem processos de regeneração de borracha. 

IND.2-12 Metalurgia básica: estabelecimentos destinados à produção de 

laminados de aço, metalurgia de diversos metais, fundição. 

IND.2-13 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: 

estabelecimentos que utilizem processos de forja, galvanoplastia, 

usinagem, solda, têmpera, cementação e tratamento térmico de 

materiais, dentre outros.  

IND.2-14 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: 

estabelecimentos destinados à fabricação de geradores, 

transformadores e motores elétricos, fios e cabos, dentre outros.  

IND.2-15 Fabricação de produtos do fumo. 
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QUADRO 08 – Classificação das Atividades Industriais (IND 3), 

incômodas ao Uso Residencial 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS IND.3 INCOMPATÍVEIS COM O USO R 

Grupo Atividade 

IND.3-1 Fabricação de produtos alimentícios: estabelecimentos destinados 

à produção de óleos, gorduras, beneficiamento de arroz, 

fabricação de rações balanceadas, dentre outros produtos que 

exigem soluções tecnológicas complexas ou onerosas para seu 

tratamento. 

IND.3-2 Fabricação de celulose e pastas para fabricação de papel. 

IND.3-3 Fabricação de produtos de minerais não metálicos não associada, 

em sua localização, à extração de barro: estabelecimentos 

destinados à fabricação de cimento, cal, telhas, tijolos, dentre 

outros. 

IND.3-4 Curtimento e outras preparações de couro: indústrias com alto 

potencial de poluição do meio ambiente, tanto pelas emanações 

odoríferas, como pela qualidade dos efluentes e resíduos sólidos 

industriais gerados, que, em geral, necessitam de 

precondicionamentos para disposições conjuntas em sistemas de 

tratamento públicos ou privados. 

IND.3-5 Serrarias e fabricação de produtos de madeira com desdobramento. 

IND.3-6 Fabricação de produtos químicos: indústrias com processos e 

operações com potencial de insalubridade, periculosidade e 

incomodidade (emissões atmosféricas, efluentes líquidos e 

resíduos sólidos) altamente nocivos para a saúde pública e o meio 

ambiente.  

IND.3-7 Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias: indústrias potencialmente incômodas pela natureza da 

atividade e porte do empreendimento, que exigem soluções 

tecnológicas e condições de instalação adequadas. 

IND.3-8 Fabricação de borracha: indústrias com operações de 

beneficiamento ou regeneração de borracha. 

IND.3-9 Metalúrgica básica: estabelecimentos destinados à produção de 

gusa, ferro e aço, metalurgia dos metais não ferrosos, dentre 

outros, com alto potencial de poluição do ar, emitindo material 

particulado, gases tóxicos e incômodos, ruídos e vibrações, além 

de poluir as águas e gerar resíduos sólidos que exigem soluções 

tecnológicas complexas e onerosas para o seu tratamento. 

IND.3-10 Fabricação de máquinas e equipamentos: estabelecimentos 

destinados à fabricação de motores, bombas, tratores, armas, 

dentre outros, potencialmente poluidores das águas, do ar e do 

solo.  
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QUADRO 09 – Classificação das Atividades de Infraestrutura 

Urbana (INFRA) 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA - INFRA 

Grupo Atividade 

INFRA-1 Atividades auxiliares dos transportes terrestres: terminais 

rodoviários e ferroviários  

INFRA-2 Atividades auxiliares dos transportes aéreos: aeródromos e 

helipontos 

INFRA-3 Unidades de produção, processamento e distribuição de gás 

natural, tais como estações de regulagem de pressão de gás – ERP 

Unidades de produção, e distribuição de vapor, água quente e ar 

condicionado (centrais de cogeração e abastecimento de água). 

INFRA-4 Unidades de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, tais como estações e subestações reguladoras de energia 

elétrica e sistema de transmissão de energia elétrica, inclusive 

estação e subestação reguladora, usinas hidrelétricas, usinas 

termoelétricas, usinas eólicas, usinas fotovoltaicas, usinas de 

biomassa, usinas de biogás ou biometano, usinas elevatórias, 

barragens, diques, sangradouros e reservatórios para a geração 

de energia elétrica 

INFRA-5 Rede de telecomunicações, dados e fibras ópticas, tais como 

central telefônica e estação rádio-base 

INFRA-6 Gestão integrada de resíduos sólidos, tais como depósito ou 

transbordo de materiais para reciclagem, usina ou estação de 

transbordo de inertes, aterros de resíduos sólidos não inertes, 

aterros de resíduos inertes (classe III) com área total superior 

a 1ha (um hectare) ou volume total a ser disposto superior a 

20.000m³ (vinte mil metros cúbicos), usina de tratamento de 

resíduos não inertes, depósito ou transbordo de resíduos sólidos 

não inertes, central de processamento de coleta seletiva, 

ecoparque, tratamento mecânico biológico-TMB, ecoponto 

INFRA-7 Captação, tratamento e distribuição de água: estação de 

tratamento de água, centro de reservação de água, estação 

elevatória de água, reservatório de retenção de água pluvial 

Estação de tratamento de esgoto 
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QUADRO 10 – Classificação das de Atividades Não Residenciais 

Especiais (NRE) 

CLASSIFICAÇÃO DAS DE ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS ESPECIAIS (NRE) 

Grupo de atividades Atividade 

NRE.1 
ATIVIDADES DE MANEJO 

SUSTENTÁVEL 

NRE.1-1 Manejo florestal sustentável 

NRE.1-2 Agricultura Urbana  

NRE.2 ECOTURISMO E LAZER 

NRE.2-1 Zoológicos e similares 

NRE.2-2  Clubes náuticos e de campo 

NRE.2-3  Clubes náuticos e de campo 

NRE.2-4  Excursionismo 

NRE.2-5  Lazer contemplativo e 

atividades em contato com a 

natureza 

NRE.2-6  Pesqueiro e pesca esportiva  

NRE.2-7  Serviços de entretenimento 

sustentável  

NRE.2-8  Centro de esportes radicais 

NRE.2-9  Haras  

NRE.2-10  Serviços de alojamento 

relacionados ao lazer 

sustentável 

NRE.3 

ATIVIDADES DE 

PESQUISA E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

NRE.3-1 Pesquisa ambiental  

NRE.3-2 Atividades de educação 

ambiental  

NRE.3-3 Bibliotecas e Museus 

relacionados à pesquisa 

ambiental 

NRE.4 

LOCAIS DE REUNIÃO OU 

EVENTOS 

AMBIENTALMENTE 

COMPATÍVEIS 

NRE.4-1 Locais para reuniões ou eventos 

de diferentes naturezas, 

inclusive casas de festa 
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ANEXO III - QUADROS 

QUADRO 11 – Categorias e Subcategorias de Uso por Zonas 

Categorias e Subcategorias de Uso por Zonas 

MACROZONA ZONA OU ZONA ESPECIAL 

R NR 

R1 R2-1 R2-2 R2-3 R3 CS.1 CS 2 CS 3 
IND 

1 

IND 

2 

IND 

3 
NRE INFRA 

Proteção 

Ambiental 

Zona de Proteção da Serra do 

Itaqui 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

Zona de Restrição à Ocupação SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 

Urbana 

Zona Empresarial Diversificada NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 

Zona Predominantemente Industrial NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

Zona de Urbanização Controlada SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM SIM 

Zona Urbana em Estruturação SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM SIM 

Zona Urbana Consolidada SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM * NÃO NÃO SIM 

Zona Urbana Centro SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM * NÃO NÃO NÃO 

Corredor de Reestruturação Urbana 

- Setor 1 (Rod. René)  
NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM SIM 

Corredor de Reestruturação Urbana 

- Setor 2 (Corredor Oeste) 
NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM SIM 

Corredor de Reestruturação Urbana 

- Setor 3 
NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM NÃO 

Zona de Expansão Urbana NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM * NÃO SIM SIM 

Diversificação 

Ambiental 

Zona de Contenção Urbana SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM * NÃO SIM SIM 

Zona de Recuperação Ambiental SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM * NÃO SIM SIM 

Zonas 

Especiais 
ZEIS 2 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM * SIM NÃO NÃO NÃO SIM 

* Os usos CS.2 CS.3 e IND.2 serão permitidos apenas nas vias arteriais e coletoras definidas no Mapa de Hierarquia Viária 
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ANEXO III - QUADROS 

QUADRO 12 – Parâmetros básicos de ocupação do solo 

PARÂMETROS BÁSICOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

MACROZONA ZONA CA-min CA-B CA-max 
TO (%) TP (%) R.Frente  R.Laterais R.Fundos Gabarito 

% % (m) (m) (m) (m.) 

PROTEÇÃO 

AMBIENTAL  

Zona de Proteção da Serra do 

Itaqui 
         

Zona de Restrição à Ocupação  0,7 0,7 40 30 5 1,5 3 7,5 

URBANA 

Zona Predominantemente 

Industrial (usos IND) 
 1 1 80 10 20 5 5 15 

Zona Predominantemente 

Industrial (usos CS) 
 1 1 80 10 20 5 5 35 

Zona Empresarial Diversificada  2 4 80 10 10 3 3 80 

Zona de Urbanização Controlada  0,5 1 50 25 5 1,5 3 11 

Zona Urbana em Estruturação  1 1,5 60 20 5 1,5 se 

houver 

abertura 

lateral 

3 80 

Zona Urbana Consolidada 0,2 2 4 70 10 5 3 35 

Zona Urbana Centro 0,2 2 4 70 10 5 3 35 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 1 (Rod. René)  
0,2 1 2 70 15 5 1,5 3 35 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 2 (Corredor 

Oeste) 

0,3 1,5 3 80 10 5 1,5 3 50 

Corredor de Reestruturação 

Urbana - Setor 3 
0,4 2,5 4 70 15 10 1,5 3 80 

Zona de Expansão Urbana 0,2 1 2 70 15 5 1,5 3 35 

DIVERSIFI

CAÇÃO 

AMBIENTAL 

Zona de Recuperação Urbana  0,8 0,8 70 15 5 1,5 3 7,5 

Zona de Contenção Urbana  0,5 0,5 50 30 5 3 3 11 
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ANEXO III - QUADROS 

QUADRO 13 – Parâmetros básicos de ocupação do solo de Habitação de Interesse Social 

 

 

  

PARÂMETROS BÁSICOS DE OCUPAÇÃO DO SOLO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Tipologia 

 

 

CA-B 

 

TO 

(%) 
TP (%) 

Recuo 

Frente 

Recuo 

Lateral 

Recuo 

Fundos 

Afastamento 

entre blocos 

Gabarito 
Vagas 

nº pav. altura 

Habitação 

unifamiliar ¹ 
1,5 80 5 5 1,5 1,5 -- 2 6 1 (máximo) 

Habitação 

multifamiliar 

horizontal ² 

2,5 70 5 5 1,5 1,5 3 3 9 

1 para 

cada 3 

unidades 

Habitação 

multifamiliar 

vertical ³ 

4 70 5 5 
h/7 – 3 

≥ 3 

h/7 – 3 

≥ 3 

h/7 – 3 ≥ 3 

2,5 x RFr + LV 

(2,5 vezes o Recuo 

de Frente somado à 

largura da via) 

1 para 

cada 3 

unidades 

h/6 ≥ 3m 

(para faces de 

edificação com 

sala ou 

dormitório) 

¹ ver artigos 267 a 269 

² ver artigos 270 a 278 

³ ver artigos 279 a 284 
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ANEXO III - QUADROS 

QUADRO 14 – Área máxima admissível para condomínios urbanísticos por zona 

ÁREA MÁXIMA ADMISSÍVEL PARA CONDOMINIOS URBANISTICOS POR ZONA 

MACROZONA ZONA ÁREA MÁXIMA 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 
Zona de Proteção da Serra do Itaqui NÃO PERMITIDO 

Zona de Restrição à Ocupação 100.000 m² 

URBANA 

Zona Predominantemente Industrial  100.000 m² 

Zona Empresarial Diversificada 100.000 m² 

Zona de Urbanização Controlada 100.000 m² 

Zona Urbana em Estruturação 100.000 m² 

Zona Urbana Consolidada 100.000 m² 

Zona Urbana Centro 10.000 m² 

Corredor de Reestruturação Urbana - Setor 1 (Rod. René) 
10.000 m² 

Corredor de Reestruturação Urbana - Setor 2 (Corredor Oeste) 
10.000 m² 

Corredor de Reestruturação Urbana - Setor 3 
10.000 m² 

Zona de Expansão Urbana 100.000 m² 

DIVERSIFICAÇÃO 

AMBIENTAL 

Zona de Recuperação Urbana NÃO PERMITIDO 

Zona de Contenção Urbana 500.000 m² 

 

 


